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Lui og legetøjet Ulrik T. Skafte Hent PDF “Hej, jeg hedder Lui. Vil du se mit legetøj, så kig ind i denne bog!”

Sådan begynder bogen “Lui & legetøjet”, der handler om drengen Lui. Det myldrer med legetøj på Luis
værelse. Der er tog, biler, dyr, glaskugler, bolde og politistationer, bamser, dinosaurer, små kyllinger, køer og
andre dyr ... Og nu er du inviteret til at kigge - og ikke mindst lede - med, når Lui fortæller om sit legetøj

Bogen er en enkel kigge-finde-bog for småbørn. Gennem bogen er der små opgaver og simple spørgsmål, der
lægger op til at gå på jagt i de flotte, detaljerede illustrationer af Rune Johansen. Bogen er skrevet af Ulrik T.
Skafte, som blandt andet har skrevet den populære “Buster Baktus, den store vaskehænderbog”. De små

opgaver til hvert opslag er markeret med en farvet cirkel, der gør det nemt at finde svarene bagerst i bogen.
Bogen er produceret i tykt, slidstærkt materiale, der kan tåle at blive bladet i mange gange. For “Lui &

legetøjet” er en bog, som giver lyst til mange gennemlæsninger på grund af de mange detaljer.
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